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ÖZET 

Bu çalışma kapsamında hastane çalışanlarının duygusal zekâ düzeyleri ile performans düzeyleri incelenmiş 

olup; duygusal zekâ ile işgören performansı arasındaki ilişkilerin ölçülmesi hedeflenmiştir. Araştırma Toros Devlet 

Hastanesinde görev yapmakta olan doktor, ebe, hemşire gibi 122 sağlık çalışanı üzerinde yapılmıştır. Veri toplamak 

amacıyla 41 sorudan oluşan Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ve 18 sorudan oluşan Performans Ölçeği kullanılmıştır. 

İleri sürülen hipotezleri ve elde edilen verileri test etmek amacıyla faktör, korelasyon ve regresyon analizleri 

yapılmıştır. Analizler sonucunda duygusal zekâ alt boyutlarından duyguların değerlendirilmesi ile işgören performans 

arasında pozitif ve güçlü bir ilişki bulunmuştur. Duygusal zekânın diğer alt boyutları olan iyimserlik/ruh halinin 

düzenlenmesi ve duyguların kullanılması ile işgören performansı arasında olumlu herhangi bir ilişki tespit 

edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, İşgören Performansı, Hastane Çalışanları 

 

AN EMPRİCAL RESEARCH ON THE RELATİONSHİPS BETWEEN THE 

EMOTİONAL INTELLİGENCE AND EMPLOYEE PERFORMANCE 
 

ABSTRACT 

In this study, the emotıonal intelligence and the employee performance levels of the hospital stuff is 

examined , and the relationship between the emotional intelligence and employee performance has been aimed to 

measure.This resaarch has been done among a hundred and twentytwo health employees who work as doctor,nurse 

and midwife at  Toros Government Hospital in Mersin/Turkey.In order to collect the datas, the Schutte Emotional 

Intelligence Scale which contains fourty-one questions and Performance Scale that contains eighteen questions have 

been used. Factor, correlation and regression analysis have been done to test the hyphotesis and the datas.As a result 

of the analysis,it has been found out that there is a strong positive relationship between the subscales of emotional 

intelligence that are the evoluation of emotions and employee performance.No positive relationship between the 

employee performance and the other subscales of emotional intelligence which are optimism/having a positive mood 

and using the emotions is found. 

Keywords: Emotional Intelligence,Employee Performance,Hospital Stuff 

                                                 
1 Mersin Üniversitesi , Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, mehmetince1972@yahoo.com 
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, hasan.gul.71@hotmail.com 
3 Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, yavuzgzk@yahoo.com 



Duygusal Zekâ İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Ampirik Bir Araştırma 

 

      Mehmet İnce, Hasan Gül & M. Yavuz Gözükara 

   

227 

 

GİRİŞ 

Günümüzde sağlık hizmetleri, tıbbi müdahale ve hizmetler kadar ekonomik, teknik, 

mühendislik ve sosyal hizmetleri de kapsar bir niteliğe bürünmüştür. Sağlık hizmetlerinin 

özellikle sosyal boyutu çok önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerinin 

müşterisi konumunda olan hastalar şifanın yanı sıra ilgi, bilgi ve şefkat de beklemektedirler. 

İnsan fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yapı ve özellikleriyle bir bütündür ve ancak bütüncül 

bir denge ve esenlik halinde mutlu, huzurlu ve sağlıklı olabilmektedir. Bu nedenle sağlık 

kurumları sadece tıbbi müdahalelerle yetinmemekte, hastalarının ve çalışanlarının duygularını 

da dikkate almak zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla günümüz evrensel standartlarında etkin ve 

doğru bir sağlık hizmeti sunabilmek için sağlık dağıtıcısı kimliğine sahip olan doktor, ebe, 

hemşire gibi sağlık çalışanlarının duygusal yönden gelişmiş, kendilerinin ve başkalarının 

duygularını anlayabilen ve yönetebilen bireyler olması beklenmektedir. Bu bağlamda merhamet 

duygusu, empati yeteneği ve diğer pek çok duygusal beceri duygusal zeka ile yakından ilgilidir 

ve sağlık çalışanlarının performans düzeyleri üzerinde belirleyicidir (Atilla vd., 2013: 103). 

Entellektüel zekâ ve teknik beceriler, başarılı performans için lokomotif görevi 

görmektedir. Ancak, başarılı performans için bunların oranları hesaplandığında, duygusal 

zekânın her seviyedeki iş için diğer faktörlere nazaran iki kat daha önemli olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Akıllı kararlar için duygular vazgeçilmez bir nitelik taşımaktadır. Zira mantıklı 

olmak duyguların farkında olmak ile ilgilidir (Baltaş, 2014). İş ve sosyal yaşamda başarılı 

olmak için düşünce ve duyguların bütünlük içinde olması gerekmektedir. Duygularını iyi bilen, 

onları kontrol edebilen, başkalarının duygularının farkında olan ve sosyal becerileri gelişmiş 

kişilerin pek çok alanlarda daha avantajlı oldukları görülmektedir.  

Duygusal zekâ alanında önemli araştırmalar yapan Bar-On, duygusal zekânın Pozitif 

Psikoloji’nin bir parçası olarak değerlendirilmesi gereğine işaret ederek, bunun nedenlerini 

ortaya koyan önemli araştırma sonuçlarından bahsetmiştir (Mumcuoğlu, 2002:45-48 ). Buna 

göre genel olarak, etkili bir şekilde duygularını yönetebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, 

hedef belirleyen, başkalarının farkında olan ve onları kabul eden bireylerin duygusal zekâ 

bakımından da gelişmiş olduğu; bu kişilerin akademik ve iş yaşamındaki performanslarının da 

yüksek olduğu bilinmektedir. 
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Duygusal zekâ insan kaynaklarının gerek planlama gerekse sevk ve idaresinde, yönetim 

alanında, müşteri ilişkileri ve hizmetleri gibi çalışma hayatı ile ilgili birçok alanda giderek daha 

fazla önem kazanmaktadır. Bir örgütte yeni iş uygulamalarını cesaretlendiren duygusal zekâ, 

örgüt içerisindeki çatışmaları azaltmakta ve çalışanların birbiriyle uyum içerisinde çalışmasını 

sağlamaktadır. Aynı zamanda duygusal zekâ bir örgütte örgütsel kültürü geliştirmekte, 

öğrenmeyi desteklemekte ve çalışanların karar verme yeteneklerini geliştirmektedir. Bir örgütün 

duygusal yönetim yeteneğini geliştiren duygusal zekâ örgütün uzun süre yaşamasını ve 

çalışanların daha yüksek performans göstermelerini sağlamaktadır.  

Örgütsel davranışın temel konularından birini oluşturan duygusal zekâ, duyguların 

çalışma yaşamındaki önemine dikkat çekmektedir. Örgüt içerisinde yaratıcı düşünceyi teşvik 

eden duygusal zekâ aynı zamanda entelektüel sermayenin gelişmesine de katkıda 

bulunmaktadır. Sonuç olarak günümüz olumsuz iş koşullarına (iş baskısı, iş-aile çatışması, stres 

vd.,) karşı mücadele etmek amacıyla geliştirilen bu kavram çalışanlara daha iyi bir yaşam tarzı 

sunmayı hedeflemektedir. Bu makalede sağlık çalışanlarının duygusal zekâ ve performans 

düzeyleri incelenecek ve söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiler incelenecektir.  

                        

I.DUYGUSAL ZEKÂ VE İŞGÖREN PERFORMANSI KAVRAMLARI 

İnsanlık tarihi inanılmaz bir hızla değişmektedir. Özellikle sanayi toplumunda artan bu 

değişim hızı bilgi toplumunda inanılmaz bir ivme kazanmıştır. Bugün ivmesi hızla artan 

değişim, insan denen varlığa kendisine uyum için ne gereken zamanı ne de bir takım yetiler 

konusundaki fırsatları vermektedir. Bu süreçte evrim ve değişim sürecinin en etkili silahı akla 

ve beyne yol göstericilik yapan duygu olmaktadır. Duygular ve duyguların ifade edilmesi 

evrensel bir nitelik taşımaktadır (Baltaş,2014:). Cooper ve Sawaf (2000) duyguların insanı 

anlamak açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirmekte ve duyguların Latincede “bizi 

harekete geçiren ruh” olarak tarif edildiğini ileri sürmektedirler. Bu bağlamda duygular, insan 

enerjisi, içtenliği ve motivasyonunun en güçlü kaynağı olarak işlev görmektedir (Babaoğlan, 

2010: 120). Duygular bireylerin bir toplumda yaşama şansını arttırdığı için türlerin evriminde 

doğal seçilimle korunmuştur (Baltaş,2014  ). Elbette insanoğlu için sadece duygulara sahip 

olmak yeterli değildir İnsanın gerek kendi ve gerekse başkalarının duygularını tanıması, 
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anlaması ve daha da önemlisi yönetebilmesi gerekmektedir. Aksi durumda bireyler yüksek 

bedeller ödemek durumunda kalmaktadırlar (Babaoğlan, 2010: 120).  

Başlangıçta “duygusallık”la karıştırılan ve biraz da küçümsenen duygusal zekâ, bugün 

iş yaşamında yükselmenin vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Duygular, davranışları 

pek çok şekilde etkileyebildiğinden örgütteki davranışları anlamak açısından önemlidir. Sosyal 

yaşamda meydana gelen akıl almaz değişimler, ekonomik gelişmeler, değişen iş çevreleri, 

sürekli artan ve yok edici niteliğe bürünen rekabet, aile yapısındaki değişiklikler, içinde 

bulunduğumuz çağın getirdiği önemli zorluklardan sadece birkaçını oluşturmaktadır. (Cooper 

ve Sawaf, 2000: 8) Duygusal yaşam, meydana geldikleri çevreden bağımsız değildir. Çalışma 

ortamında, çeşitli duyguların hissedildiği bir gerçektir. Özellikle günümüz toplumlarında en 

güçlü duygusal ortamlardan birisi de insanların katıldıkları çalışma ortamlarıdır. Örgüt kavramı 

içinde çalışan bireylerin zorlukları aşabilmeleri ve her yönüyle başarılı ve huzurlu bir çalışma 

imkânı yakalayabilmeleri duygularını yönetebilme yani duygusal zekâlarını üst düzeyde 

kullanabilme becerileri ile doğru orantılıdır. Çünkü duygusal zekâsı yüksek olan işgörenler 

firmaların en önemli rekabet silahlarıdır (Yüksel, 2006: 3).  

Çağdaş yaşamla birlikte duygusal zekâ, gerek iş hayatında gerekse toplumsal yaşamda 

gittikçe önemi ve farkındalığı artan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün bireysel 

zekâyı temsil eden IQ’nun geliştirilmesi neredeyse mümkün değilken; duygusal zekâyı temsil 

eden EQ’nun geliştirilebileceği kabul görmekte ve yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir 

(Arslan vd., 2013: 169). Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda, duyguların iş yaşamındaki 

rolüne odaklanılmış ve duyguların örgütsel yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmıştır. 

Bu bağlamda, çalışanların başarısı ve mutluluğu için, belirli bir entelektüel zeka düzeyi kadar, 

duygusal zekaya da sahip olmalarının gerekliliği ortaya atılmıştır (Çarıkçı vd., 2010: 43). 

Duygusal zekâ kavramı sosyal bilimler açısından yeni bir kavram olmasına rağmen 

özellikle son yıllarda gerek akademik çevrelerin gerekse uygulama alanlarının her ikisi için 

büyük ilgi çeken bir konu haline gelmiştir. Duygusal zekâ kavramı sosyal zekâ kavramı ile 

birlikte ilk olarak 1920’lerde Thorndike’nin (1904) “zekâ ve onun kullanımı” başlıklı 

makalesinde ortaya konulmuştur (Sertbas, 2013: 200). Kavram, 1995 yılında psikolog Daniel 

Goleman tarafından yayınlanan ve en çok satanlar listesinde yer alan “Duygusal Zekâ” adlı 
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kitap ile popüler hale gelmiştir. Ancak kavramı ilk kullanan araştırmacılar Salovey ve Mayer 

(1990) olarak yazında yer almaktadır. Bu araştırmacılara göre duygusal zekâ (Mayer, Caruso ve 

Salovey, 2002); 

i. Bireyin kendisinin ve diğerlerinin duygularını değerlendirmesi ve ifade etmesi; 

ii. Bireyin kendisinin ve diğerlerinin duygularını denetleyebilmesi; 

iii. Düşüncelerin kolaylaştırılması için duyguların kullanılmasıdır. 

 Daha sonra özellikle Goleman'ın çalışmaları kavramın ortaya çıkıp anlaşılmasına ve 

duygusal zekâ kavramının tartışılmasına yol açmıştır (Arıcıoğlu, 2002: 27). Goleman’a (1995) 

göre duygusal zekâ, azim, sebat, kendi kendini harekete geçirebilmeyi kapsayan, diğerlerinin ne 

hissettiğini anlayabilme ve dürtülere hâkim olabilmeyi sağlayan temel yaşam becerisidir (Tetik 

ve Açıkgöz, 2013: 87). Goleman'a göre başarının % 80'i duygusal zekâdan kaynaklanmaktadır. 

Duygusal zekânın teorik alt yapısını Thorndike’in (1920) ortaya attığı sosyal zekâ modeli 

oluşturmaktadır. Sosyal Zekâ, kişiler arası ilişkilerde kendini ifade etme ve karşısındaki ile 

empatik iletişim kurma yetisine ilişkin zekâ türü olarak tanımlanmaktadır. Bu zekâ türünde 

gelişmiş insanlar, kendilerini başkalarının yerine koyma ve onları anlayabilme, duygu, düşünce 

ve inançları ile özdeşleşebilme becerilerine sahiptirler (Otacıoğlu, 2009: 334). Thorndike sosyal 

zekâ adı altında duygusal zekânın tanımına yakın bir yapı oluşturmuştur. Thorndike zekânın 

mekanik, soyut ve sosyal olmak üzere üç temel bileşenden oluştuğunu ileri sürmüştür. Mekanik 

zekâyı, mekanizmaları anlama ve yönetme yeteneği; soyut zekâyı, fikirleri ve sembolleri anlama 

ve yönetme yeteneği; sosyal zekâyı ise insanları anlama ve yönetme yeteneği olarak 

tanımlamıştır (Gürbüz ve Yüksel, 2008: 176). 

Psikolog Dr. Reuven Bar-On (2005) ise duygusal zekâyı, “bir bireyin çevresel baskılar 

ve isteklerle başa çıkabilmesi için başarılı olma yetisinde; kişisel, duygusal ve sosyal 

yeteneklerinin bütünüdür” şeklinde tanımlamaktadır (Yancı ve Sağlam, 2014: 299). Duygusal 

zekâ hakkında yapılmış farklı tanımlamalar bulunmakla birlikte, bireysel, sosyal ve duygusal 

farkındalığı değişen tüm toplumlar için önemli bir unsur olduğunu ileri sürmek mümkündür. En 

genel tanımıyla duygusal zekâ, duyguları ve duyguların temelindeki neden ve sonuç ilişkisini 

anlama, çözümlerini bulma, duyguları tanıma, duyguları algılama, duygu bağlantılı hisleri 

özümseme, duyguların sağladığı bilgileri anlama ve onları yönetebilme yeteneğidir (Mayer, 
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Caruso ve Salovey, 2000: 268). Duygusal zekâ beş temel sosyal ve duygusal yeterliliğe sahiptir. 

Bunlar; kendini tanıma ve yönetme becerisi, İnsanlar arası ilişkiler becerisi, uyum sağlama 

becerisi, stresle başa çıkabilme becerisi ve akıl ve duygu birliğidir (Baltaş,2014 ). 

Duygusal ve sosyal beceri kapasitesi yüksek olan bireyler, diğer bir ifadeyle duygularını 

tanıyan, onları kontrol edebilen, başkalarının duygularını anlayan ve bunları ustalıkla 

yönetebilenler yaşamlarının gerek özel gerekse mesleki alanlarında daha avantajlı bir konuma 

geçmektedirler. Bu tür bireyler yaşamda daha mutlu ve üretken olmaktadırlar. Söz konusu 

becerilere sahip olamayan bireyler ise, net düşünebilme ve işlerine yoğunlaşabilme 

yeteneklerini engelleyen içsel bir mücadeleye girmektedirler (Goleman, 1996: 28). 

Araştırmanın bir diğer değişkenini oluşturan işgören performansı da sosyal bilimlerin 

önemli kavramlarından bir diğerini oluşturmaktadır. Performans, işgörenlerin hedeflere 

ulaşmada nasıl bir sonuca vardıklarını diğer bir ifadeyle işgörenlerin başarı karnelerini ortaya 

koyan bir kavramdır (Yılmaz ve Karahan,2010:147). İşgörenler, kendilerine verilen görevleri 

etkili bir şekilde yerine getirebilmek için, gerek örgütün gerekse de liderlerinin desteğine 

gereksinim duymaktadırlar (Korkmaz,2005: 406). Performans ile ilgili bir yazında birçok tanım 

bulunmaktadır. Örneğin; Harbour (1997: 3-4) performansı “işgörenin işini başarıyla 

tamamlaması olarak tanımlanırken, bir diğer tanıma göre performans, gün sonunda yapılan veya 

tamamlanan iş miktarı olarak tanımlanmıştır.    

Performans kavramı Bingöl (2003:273) tarafından “belirlenen koşullara göre bir işin 

yerine getirilme düzeyi veya işgörenin biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda duygusal 

zekâ kavramı işgörenlerin performanslarının değerlendirilmesinde bir başarı kriteri olarak ele 

alınabilmektedir. Dolayısıyla örgüt yönetimleri, işgörenlerin beklentileri ne oranda 

karşılayabildiklerini ölçebilmek için işgören performansı, değerlendirilmesi ve yönetimi 

konusuna daha fazla önem vermek durumundadırlar.  

                     

A. Duygusal Zekâ İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkiler 

Duygusal zekâ konusunun son 30 yıl içerisinde gerek akademik gerekse uygulama 

alanında giderek daha fazla önem kazanmasının en önemli nedenlerinden biri onun iş tatmini, 

bağılık, örgütsel vatandaşlık davranışları gibi bireysel ve örgütsel sonuçlar üzerinde meydana 

getirdiği olumlu etki ve sonuçlarıdır.  Günümüzde çeşitli örgütlerde görev yapmakta olan 
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bireyler için sadece entelektüel zekâ (IQ) seviyesinin yüksek olması yeterli görülmemektedir. 

Amaç ve hedeflere ulaşabilmek, başarıyı arzu edilen nitelik ve nicelik düzeyine yükseltebilmek 

için entelektüel zekânın yanı sıra çalışanların belirli bir düzeyde duygusal zekâya da sahip 

olmaları gerekmektedir. Nitekim daha önce de ifade edildiği üzere duygusal zekâ seviyesi 

yüksek olan bireyler, çalışma hayatında duygusal zekâ seviyesi düşük olanlara göre daha 

başarılı olmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle duygusal zekâsı yüksek olan bireylerin verimlilik ve 

performanslarının (Gates, 1995; Goleman, 1995; Cooper ve Sawaf, 1997; Sosik ve Megerian, 

1999) yüksek olduğu ileri sürülmektedir (Delice ve Odabaşı, 2013: 75). Bu bağlamda örgütler 

beklentilere cevap verebilecek beceriye sahip, duygusal zekâsı yüksek çalışanlara gereksinim 

duymaktadırlar (Doğan ve Demiral, 2007: 209).  

Bireysel başarı ve performans duygusal zekâ ile doğrudan ilişkilidir (Arıcıoğlu, 2002: 

27). Duygusal zekâya sahip olan diğer bir ifadeyle kendilerinin ve başkalarının duygularını 

tanıyan ve yönetebilen çalışanlar örgütlerinde güvene dayalı kişiler arası olumlu ilişkiler 

kurmakta ve örgüt kültür ve iklimine olumlu katkılar sağlamaktadırlar. En zor şartlarda bile açık 

fikirli olabilmekte, sorunlara radikal çözümler getirebilmekte, pozitif düşünce yapısıyla örgütsel 

başarıya katkı sağlayabilmektedir (Çetinkaya ve Alparslan, 2011: 364; Arslan vd., 2013: 171). 

Duygusal zekâ konusunun popüler olmasını sağlayan en önemli araştırmacılardan birisi 

olan Daniel Goleman’a göre (1997: 273) duygusal zekâ çalışanlara rekabet gücü kazandırmakta 

ve çalışanların iş başarılarının artmasına neden olmaktadır. Nitekim küreselleşmenin olumsuz 

örgütsel sonuçları olan ve giderek yaygınlaşma eğilimi gösteren negatif sosyal yargılar, iş 

kayıpları, tatmin etmeyen duygusal ilişkiler, fiziksel ve davranışsal rahatsızlıklara (Ciarrochi, 

Deane ve Anderson, 2002: 199) karşı duygusal zekâ örgüt ve yönetimlerinin can simidi olarak 

görev yapmaktadır. Dolayısıyla duygusal zeka, bireylerin günlük yaşamlarının yanı sıra çalışma 

yaşamlarındaki performanslarını değerlendiren, başarı yada başarısızlıklarını etkileyen, örgüt içi 

iletişimi ve etkileşimi destekleyen önemli bir argüman olarak ortaya çıkmaktadır (Petrides ve 

Furnham, 2000: 319’den akt., Arıcıoğlu, 2002: 29). 

Literatürde duygusal zekâ ile performans ilişkisi konusunda yapılmış olan araştırmaların 

bulguları farklı sonuçları ortaya koymaktadır. Lam ve Kirby tarafından 2002 yılında yapılan 

araştırmada duygusal zekâ üniversite öğrencilerinin başarı düzeylerinin bir belirleyicisi olarak 
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tespit edilmiştir. Yine satış temsilcileri üzerinde Wong, Law ve Wong tarafından 2004 yılında 

yapılan araştırmada da duygusal zekâ başarı belirleyicisi olarak ele alınmıştır. Ancak duygusal 

zekâ ile performans arasında olumlu ilişkilerin varlığını ortaya koyan bu tür çalışmaların yanı 

sıra bazı araştırmalar da duygusal zekâ ile işgören performansı arasında herhangi bir ilişkinin 

bulunmadığını ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin Gürbüz ve Yüksel tarafından 

2008 yılında İstanbul bölgesinde bankacılık, hazır giyim, turizm, medikal malzemesi satışı, 

tekstil ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan toplam 494 çalışan 

üzerinde yapılan çalışmada duygusal zekâ ile performans arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir (Gürbüz ve Yüksel, 2008: 178-179). 

II. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ  

Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın amacı, kapsamı, kısıtları, önemi ve örneklem 

yapısına değinilmiştir. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçeklere ve elde edilen verilerin analiz 

sürecine yer verilmiştir. Son olarak da elde edilen bulgular yorumlanmış, sonuç ve önerilerde 

bulunulmuştur.  

A. Araştırmanın Amacı, Kapsamı Ve Örneklem Kitlesi   

Zekâ kavramı bilimsel olarak 20. yüzyılın başından itibaren bilim adamları ve 

düşünürlerin ilgisini çekmeye başlamış bir konudur. Başlangıçta daha çok IQ üzerinde duran 

çalışmalar zamanla çoklu zekâ türlerine doğru bir gelişim göstermiştir. Bu bağlamda duygusal 

zekâ kavramı da 1980’li yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanmış ve Daniel Goleman’ın 1995 

yılında yayınladığı eseri ile birlikte tüm dünyada popüler olmuştur. Özellikle son yıllarda 

duygusal zekâya sahip olmanın gerek özel gerekse iş yaşamında başarı ve mutluluk için gerekli 

olduğu yönündeki araştırmalar ve bulgularda ciddi artış yaşanmıştır. Kendini ve başkalarını iyi 

tanıyan, duygularını yönetebilen ve sosyal ilişkileri gelişmiş çalışanların performanslarının 

yüksek olduğu bilinmektedir. Söz konusu çalışma duygusal zekâ ile performans arasındaki 

ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada örneklem olarak Toros Devlet Hastanesi ele 

alınmıştır. Toros Devlet Hastanesinde çalışmakta olan uzman ve pratisyen hekimler, ebe, 

hemşire, sağlık memuru ve diğer çalışanlara anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistikî 

olarak analize tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında 180 anket dağıtılmış ve bunların 122 

adedi geri dönmüştür. Dolayısıyla anketlerin geri dönüş oranı % 68’dir. 
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B. Araştırmanın Kısıtları ve İleri Sürülen Hipotezler 

Bu araştırmanın en önemli kısıtını seçilen örneklem grubu oluşturmaktadır. Araştırmada 

örneklem olarak Toros Devlet Hastanesinin seçilmiş olması daha büyük bir denek kitlesine 

ulaşılmasına mani olmuştur. Dolayısıyla tek bir devlet hastanesinden elde edilen veriler 

üzerinden analiz ve yorumlar yapılmıştır. Ayrıca seçilen örneklem kitlesinin sadece kamu 

çalışanlarından oluşması araştırmanın bir diğer kısıtını oluşturmaktadır.  

Araştırmada aşağıdaki hipotezler test edilmiştir. 

H1: Sağlık çalışanlarının iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi şeklindeki duygusal zekâ 

boyutları ile performansları arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.   

H2: Sağlık çalışanlarının duyguların değerlendirilmesi şeklindeki duygusal zekâ 

boyutları ile performansları arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.   

H3: Sağlık çalışanlarının duyguların kullanımı şeklindeki duygusal zekâ boyutları ile 

performansları arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.   

C. Araştırmada Kullanılan Ölçekler  

Öncelikle araştırmanın amacı doğrultusunda çalışanların duygusal zekâ yetkinliklerini 

ve performans düzeylerini incelemeye yönelik geniş bir literatür taraması yapılmış ve veri 

toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Üç bölümden oluşan anket, Toros Devlet Hastanesi 

çalışanlarına uygulanmıştır. Anketin birinci bölümü yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir durumu 

ve statü gibi tipik demografik sorulardan oluşmaktadır. Bu bölüm toplam 8 sorudan 

oluşmaktadır.  

Anketin ikinci bölümünde ise çalışanların duygusal zekâ yetkinlik ve düzeylerini 

belirlemek amacıyla Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim (1998) 

tarafından geliştirilen ve Austin, Saklofske, Huang ve McKenney tarafından 2004 yılında 

güncellenen Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. Söz konusu boyutlar; İyimserlik / Ruh Halinin Düzenlenmesi, Duyguların 

Değerlendirilmesi ve Duyguların Kullanımıdır. Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin tamamı 41 

sorudan oluşmakta olup; İyimserlik / Ruh Halinin Düzenlenmesi boyutu 21, Duyguların 

Değerlendirilmesi boyutu 13 ve Duyguların Kullanımı boyutu da 7 sorudan meydana 
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gelmektedir. Ölçek, orijinaline sadık kalınarak “1 = Kesinlikle Katılmıyorum” ve “5 = 

Kesinlikle Katılıyorum” olmak üzere beşli Likert tipi ölçek ile uygulanmıştır. 

Anketin son kısmı ise performans sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde toplam 18 

ifadeye yer verilmiştir. Performans sorularında da beşli Likert Ölçeği kullanılmıştır. Ancak 

performans ifadelerinin ölçümünde “1 = Yetersiz” ve “5 = Mükemmel” skalası kullanılmıştır.  

III. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER VE BULGULAR 

Bu bölümde elde edilen bulgular ve sonuçları sunulmuştur. Schutte Duygusal Zeka ve 

Performans Ölçeğinden elde edilen veriler, SPSS 16.0 for Windows adlı istatistik paket 

programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde sırasıyla, anketi cevaplayanların 

demografik özelliklerine ait frekans tabloları, faktör analizi, güvenilirlik testleri, frekans, 

korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.   

A. Demografik Analizler  

Ankete katılan hastane personelinin sosyo-demografik özelliklerine ait bilgiler frekans 

tabloları ve yüzdelik dağılım şekilleri aracılığıyla düzenlenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere 

araştırmaya katılan bireylerin % 56,6’sı kadın ve % 43,4’ü de erkek çalışanlardan oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan çalışanların % 27,9’u 20-29; % 32’si 30-39 ve % 28,7’si ise 40-49 yaş 

grubundaki bireylerden oluşmaktadır. Yine katılımcı bireylerin % 72,1’inin evli ve % 27,9’unun 

ise bekâr çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 1. Değişkenler Veri Seti 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n (122) SIKLIK YÜZDE (%) 

CİNSİYETİNİZ? 

Kadın 69 56,6 

Erkek 53 43,4 

Toplam 122 100,0 

YAŞINIZ 

0-19 2 1,6 

20-29 34 27,9 

30-39 39 32,0 

40-49 35 28,7 

50+ 12 9,9 

Toplam 122 

 

100,0 
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Tablo 1 (devamı) 

 

ÖĞRENİM 

DURUMUNUZ? 

Ortaokul 8 6,6 

Lise 27 22,1 

Yüksekokul 27 30,3 

Lisans 45 36,9 

Yüksek Lisans 2 1,6 

Doktora  3 2,5 

Toplam 122 100,0 

MEDENİ HALİNİZ? 

Evli 88 72,1 

Bekâr 34 27,9 

Toplam 122 100,0 

KAÇ YILDIR ÇALIŞMA 

HAYATI İÇİNDESİNİZ? 

Bir yıldan az 4 3,3 

1-3 yıl 13 10,7 

4-6 yıl 23 18,9 

7-10 yıl 30 24,6 

10 yıldan daha fazla 52 42,6 

Toplam 122 100,0 

KAÇ YILDIR BU 

İŞYERİNDE 

ÇALIŞMAKTASINIZ? 

Bir yıldan az 24 19,7 

1-3 yıl 27 22,1 

4-6 yıl 19 15,6 

7-10 yıl 20 16,4 

10 yıldan daha fazla 32 26,2 

Toplam 122 100,0 

GELİR DURUMUNUZ? 

0-2000 TL 18 14,8 

2001-3000 TL 89 73,0 

3001-4000 TL 2 1,6 

4000-5000 TL 5 4,1 

5000 TL’den fazla 8 6,6 

Toplam 122 100,0 

ŞU ANDAKİ STATÜNÜZ? 

ATT Parametrik 

Personel 
10 8,2 

Uzman Hekim 12 9,8 

Hemşire / Ebe 56 45,9 

Sağlık Memuru 3 2,5 

Sağlık Teknikeri 2 1,6 

Sağlık Teknisyeni 10 8,2 

Teknik Hizmetler 6 4,9 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi Toros Devlet Hastanesi çalışanlarının % 30,3’ü Yüksekokul 

ve % 36,9’u ise Lisans derecesinde eğitim düzeyine sahip bulunmaktadır. Çalışanların % 18,9’u 

4-6; % 24,6’sı 7-10 ve % 42,6’sı da 10 yıldan daha fazla bir kıdeme sahip bulunmaktadır. 

Ayrıca çalışanların % 26,2’si 10 yıldan daha uzun bir süredir Toros Devlet Hastanesinde görev 

yapmaktadır. Sağlık çalışanlarının % 14,8’i 0-2000 TL ve % 73’ü 2001-3000 TL arasında bir 

gelir elde etmektedir. Katılımcıların statüleri incelendiğinde yaklaşık yarısının, daha açık bir 

ifadeyle % 45,9’unun ebe ve hemşirelerden oluştuğu görülmektedir.   

B. Faktör Analizleri  

Aşağıdaki tablolarda faktör analizinin sonuçlarına yer verilmiştir. Öncelikle Schutte 

Duygusal Zekâ Ölçeğine varimax rotasyonu ile faktör analizi uygulanmış ve üçlü bir faktör 

yapısına ulaşılmıştır. Tablo 2’de görüldüğü üzere faktör yükleri 0,423 ile 0,816 arasında 

değişmektedir. Bu bağlamda duygusal zekâ ölçeği ile ilgili değişkenlerin faktör yüklerinin 

Austin ve arkadaşlarının (2004) elde ettiği faktör yapısıyla örtüştüğü görülmektedir. Ölçeğin 

açıklanan toplam varyansı 83,674 olarak bulunmuştur. Araştırmada kullanılan veri setinin faktör 

analizine uygunluğunun test edilmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi 

ve Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. KMO Örnekleme Yeterliliği İstatistiği sonuçları, 

maddeler arası korelasyonların faktör analizine uygun olduğu (KMO=0,89) göstermektedir. 

Ayrıca Bartlett Küresellik Testi sonucuna göre de maddeler arasında faktör analizi yapmaya 

yeterli düzeyde ilişki vardır (χ2(793)= p<0,000). Bu değerler veri setinin genel olarak faktör 

analizine uygun olduğunu göstermektedir. Duygusal zekâ ile ilgili olarak 41 soru sorulmuş olup, 

faktör analizi sonucunda beklendiği gibi üç boyut elde edilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 1 (devamı) 

Yardımcı Hizmetler 9 7,4 

Genel İdari Hizmetler 14 11,5 

Toplam 122 100,0 
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Tablo 2. Duygusal Zekâ Ölçeğinin Faktör Analizi 

İFADELER 1 2 3 

1. İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi İRHD1 ,547   

2. İRHD2 ,456   

3. İRHD3 ,583   

4. İRHD4 ,517   

5. İRHD5 ,638   

6. İRHD6 ,558   

7. İRHD7 ,459   

8. İRHD8 ,496   

9. İRHD9 ,454   

10. İRHD10 ,563   

11. İRHD11 ,710   

12. İRHD12 ,816   

13. İRHD13 ,719   

14. İRHD14 ,678   

15. İRHD15 ,625   

16. İRHD16 ,524   

17. İRHD17 ,436   

18. İRHD18 ,630   

19. İRHD19 ,625   

20. İRHD20 ,595   

21. İRHD21 ,621   

22. Duyguların Değerlendirilmesi DD1  ,423  

23. DD2  ,613  

24. DD3  ,680  

25. DD4  ,672  

26. DD5  ,696  

27. DD6  ,692  

28. DD7  ,761  

29. DD8  ,693  

30. DD9  ,510  

31. DD10  ,575  

32. DD11  ,527  

33. DD12  ,600  

34. DD13  ,529  

35. Duyguların Kullanımı DK1   ,481 

36. DK2   ,578 

37. DK3   ,510 
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Tablo 2 (devamı) 

38. DK4   ,484 

39. DK5   ,657 

40. DK6   ,674 

41. DK7   ,658 

TOPLAM VARYANS 83,674 

Aşağıdaki Tablo 3’de Performans Ölçeğinin faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Öncelikle Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinde olduğu gibi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem 

yeterliliği testi ve Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. KMO Örnekleme Yeterliliği İstatistiği 

sonuçları, maddeler arası korelasyonların faktör analizine uygun olduğu (KMO=0,738) 

göstermektedir. Ayrıca Bartlett Küresellik Testi sonucuna göre de maddeler arasında faktör 

analizi yapmaya yeterli düzeyde ilişki vardır (p<0,000). Bu değerler veri setinin genel olarak 

faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Daha sonra ölçeğe faktör analizi 

uygulanmıştır. Tablo 3’de görüldüğü üzere faktör yükleri 0,619 ile 0,884 arasında 

değişmektedir. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı 72,475 olarak bulunmuştur.  

Tablo 3. Performans Ölçeğinin Faktör Analizi 

İFADELER 1 

1. PERF1 ,619 

2. PERF2 ,630 

3. PERF3 ,706 

4. PERF4 ,739 

5. PERF5 ,719 

6. PERF6 ,746 

7. PERF7 ,583 

8. PERF8 ,859 

9. PERF9 ,715 

10. PERF10 ,884 

11. PERF11 ,793 

12. PERF2 ,851 

13. PERF13 ,861 

14. PERF14 ,843 

15. PERF15 ,873 

16. PERF16 ,810 

17. PERF17 ,776 
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Tablo 3 (devamı) 

18. PERF18 ,646 

TOPLAM VARYANS 83,674 

Bu çalışmada ölçeklerin güvenilirliğinin belirlenmesinde Cronbach  değeri 

kullanılmıştır. Cronbach Alfa Katsayısı, ölçekte yer alan n sayıdaki sorunun varyansları 

toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır. 

Güvenilirlik analizinde, ölçeğin genel olarak alfa katsayıları yanı sıra her bir değişkenin alfa 

katsayılarına da bakılmıştır. Buna göre İyimserlik / Ruh Halinin Düzenlenmesi, 895; Duyguların 

Değerlendirilmesi ,869 ve Duyguların Kullanımı boyutunun Cronbach Alfa Katsayısı ,745 

olarak bulunmuştur. Duygusal Zeka Ölçeğinin bütününün Cronbach Alfa Katsayısı ise ,944 

olarak tespit edilmiştir. Buna karşın Performans Ölçeğinin Cronbach Alfa Katsayısı ,738 olarak 

bulunmuştur.    

Tablo 4. Duygusal Zekâ ve Performans Ölçeklerinin Güvenilirlik Sonuçları 

İFADELER İFADE SAYISI 
CRONBACH ALFA 

DEĞERİ 

İRHD 21 ,895 

DD 13 ,869 

DK 7 ,745 

DUYGUSAL ZEKÂ ÖLÇEĞİ 41 ,944 

PERFORMANS ÖLÇEĞİ 18 ,738 

 

C. Korelâsyon Analizi  

Değişkenler arasındaki ilişkilerin büyüklüğünü, yönünü ve önemini ortaya koymak 

amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve elde edilen veriler Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Korelâsyon analizinde duygusal zekânın üç alt boyutu ile performans arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. İstatistiksel anlamda genellikle, eğer r > 0.70 ise, değişkenler arasında “güçlü 

ilişki”, r = 0.40 ile 0.70 arasında ise, “orta derecede”, r = 0.20 ve 0.40 arası ise “zayıf bir ilişki” 

olduğu söylenir. Eğer r < 0.20 ise “ihmal edilecek ilişki” olarak nitelendirilmektedir.  
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Tablo 5. Korelâsyon Analizi 

 SS ORT İRHD DD DK PERF 

İyimserlik / Ruh Halinin Düzenlenmesi 

(İRHD) 
3,44 0,67 1    

Duyguların Değerlendirilmesi (DD) 3,33 0,75 ,756** 1   

Duyguların Kullanımı (DK) 3,29 0,77 ,785** ,792** 1  

Performans (PERF) 3,90 0,72 ,373** ,451** ,312** 1 

**p<0.01 düzeyinde anlamlı  

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere yapılan korelasyon analizinde gerek duygusal zekanın alt 

boyutları arasında gerekse bu alt boyutlarla performans arasında p<0.01 düzeyinde ilişkiler 

bulunmuştur. Duygusal zekanın iyimserlik / ruh halinin düzenlenmesi alt boyutu ile performans 

arasında ,373 düzeyinde zayıf bir ilişki bulunmuşken; duyguların kullanımı alt boyutu ile 

performans arasında ,451 düzeyinde orta derecede bir ilişki elde edilmiştir. Korelâsyon 

analizinde en zayıf ilişki ise duygusal zekânın duyguların kullanımı boyutu ile performans 

arasında 0,312 düzeyinde bulunmuştur.  

D. Regresyon Analizi Ve Hipotezlerin Testi  

Araştırma kapsamındaki hipotezleri test etmek amacıyla regresyon analizi 

kullanılmıştır. Regresyon analizi iki veya daha fazla tahmin değişkeninin kullanıldığı regresyon 

analizidir. Tablo 6’da performans üzerinde duygusal zekâ boyutlarının etkileri ile ilgili 

regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo’daki F değeri, modelin anlamlılığını 

gösteren bir değerdir ki bu araştırmada 10,924 olarak bulunmuştur. Söz konusu değer modelin 

0,01 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Duygusal zeka ile performans arasındaki 

regresyon analizinde görüldüğü gibi, R değeri 0,466 ve R2 değeri ise ,217 olarak bulunmuştur. 

Dolayısıyla performansı modeldeki duygusal zekâ ile ilgili boyutların tümü % 21,7 düzeyinde 

açıklayabilmektedir. Modeldeki bağımsız değişkenlerden duygusal zekanın duyguların 

değerlendirilmesi alt boyutu ile performans arasında Sig.: 0,001 düzeyinde pozitif ve güçlü bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu iki değişken arasındaki ilişkide standardize edilmiş Beta değerleri (β) 

,486 ve t değeri 3,408 olarak bulunmuştur. Kurulan regresyon modelinde duygusal zekânın 

iyimserlik / ruh halinin düzenlenmesi ve duyguların kullanılması alt boyutları ile performans 
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arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Dolayısıyla elde edilen bu bulgu doğrultusunda H1 

ve H3 hipotezlerinin red, H2 hipotezinin ise kabul edildiği görülmektedir.   

Tablo 6. Duygusal Zekâ Boyutları ile Performans Arasındaki İlişkileri İnceleyen 

Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişkenler 
Bağımlı Değişken (PERFORMANS) 

Beta t Sig. 

İRHD ,164 1,166 ,246 

DD ,486 3,408 ,001** 

DK -,202 -1,340 ,183 

F 10,924 

R ,466 

R2 ,217 

** p < 0,01 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yönetim paradigmalarının hızla değiştiği çağımıza ayak uydurabilmek için örgütler 

çalışanların seçimine ve mevcut çalışanlarla gelişen ilişkilerine büyük önem vermektedirler. 

Tüm örgütlerde olduğu gibi sağlık kurumlarında da başarıyı sağlamanın ve artırmanın yolu 

çalışanlar ile  örgüt arasındaki ilişkide odaklanmaktadır. Örgütlerin gelenekleri, felsefesi, 

kuralları, değerleri, kültürü, çalışma ilişkileri, otorite yapısı, liderlik biçim ve özellikleri  

çalışanlarında içselleştirilebildikleri kadar  güçlü ve  işlevseldir (Arslan vd,2013:178).Bu 

amaçla günümüzde pek çok örgüt duygusal zekânın önemi üzerinde daha fazla durmakta, 

birtakım eğitim programları düzenleyerek çalışanların duygusal zekâ düzeylerinin belirli 

düzeylere getirilmesi için çaba sarf etmektedir. Bu anlamda anahtar bir kavram olarak duygusal 

zeka kavramının çalışma ortamında işgörenler arasındaki saygı ve sevgiyi arttırdığı, iş tatmini 

sağladığı, örgütsel vatandaşlık davranışlarını güçlendirdiği, personel devrini azalttığı, moral ve 

motivasyonu arttırdığı, örgütsel sorumluluğu olumlu yönde etkilediği, yönünde sonuçlar veren 

araştırmalar daha ağır basmaktadır (Gürbüz ve Yüksel,2008: 186). Kuramsal olarak kendi 

kişisel duygularını tanıma, sınırlarının farkında olma,diğerlerinin duygularını anlama ve önem 

verme,stres ve öfkeyi kontrol altına alma,empatik olma, insan ilişkilerinde başarılı olabilme 

yetenek ve becerilerine sahip olan işgorenlerin iş performanslarının da iyi olacağı sonucu 
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beklenilmiştir (Yüksel,2006:115). Ancak yazında duygusal zekanın iş tatmini, iş performansı ve 

ÖVD gibi değişkenlerle herhangi bir ilişki içinde olmadığını ortaya koyan araştırmalar da 

bulunmaktadır (Gürbüz ve Yüksel,2008: 186).  

Bu çalışmada hastane çalışanlarının duygusal zekâ düzeyleri ile performansları 

arasındaki ilişkilerin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Toros Devlet Hastanesinde görev 

yapmakta olan 122 sağlık çalışanı üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Schutte Duygusal 

Zekâ Ölçeği ve Performans Ölçeğinden yararlanarak elde edilen veriler istatistiki analize tabi 

tutulmuştur. İleri sürülen hipotezleri ve elde edilen verileri test etmek amacıyla faktör, 

korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda duygusal zekâ alt 

boyutlarından duyguların değerlendirilmesi ile işgören performans arasında pozitif ve güçlü bir 

ilişki bulunmuştur. Duygusal zekânın diğer alt boyutları olan iyimserlik/ruh halinin 

düzenlenmesi ve duyguların kullanılması ile işgören performansı arasında olumlu herhangi bir 

ilişki tespit edilememiştir. Bu yönüyle araştırmamızın bulguları; Sosik ve Megerian (1999), 

Janovics ve Christiansen (2001), Rapisarda (2002), Petrides, Frederickson ve Furnham (2004) 

ve Gürbüz ve Yüksel (2008) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. Zira bu araştırmacılarda çalışmalarında duygusal zekâ ile iş performansı 

arasında herhangi bir ilişki elde edememişlerdir (Gürbüz ve Yüksel, 2008: 187.) 

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hastane yönetimlerine aşağıdaki 

önerileri sunmak mümkündür: 

 Hastane yönetimleri tarafından çalışanlara iletişim, insan ilişkileri ve duygusal zekâ 

eğitimleri verilmelidir, 

 Duygusal zekânın hangi boyutlarının işgören performansı ile ilgili olduğunu 

belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmalı ve  

 İşgörenlerin duygusal zekâ yeteneklerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine önem 

verilmelidir. 
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